
17/01/2022 תאריך:

82פרוטוקול  ועדת הקצאות מס'  
12:00 י"ב בטבת   תשפ"ב שעה  16/12/2021בתאריך :  

כחו: 

מכ"ל העירייה ויו"ר הועדה - יובל בודיצקי חבר

מהדסת הרשות - עליזה זיידלר גרות

מ"מ גזבר העירייה - צחי בן אדרת

יועץ משפטי - עו"ד אלון בן זקן

מהל יחידת הכסים - עו"ד יעקב אוחיון

מהלת מח' כסים - עו"ד אילה זיו מוזמן

מהלת אגף שח"ק - רוזי וימן

מכ"לית אגודת יצ"ן - ד"ר מלי דיו

חשב אגודת יצ"ן - גיל היילפרין
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תקציר ושאים לדיון 

בקשה להקצאה

עמ' כתובת גו"ח שוות שימוש פרטי עמותה מס' בקשה סוג ישות סעיף

3 60הגליל  6434גוש:  קרקע דיור יצ"ן המרכז הארצי 2020003 בקשה להקצאה 1
134חלקה:  הקצאת

580058808ע.ר מקרקעין

5 רחוב
31המיסדים 

6438גוש:  מבה משרד יצ"ן 2012036 בקשה להקצאה 2
123חלקה:  הקצאת מבה

580099182ע.ר 

6 כפר סבא 7618גוש:  קרקע בית כסת מאיר ישא ברכה 2017008 בקשה להקצאה 3
339חלקה:  הקצאת

580455731 מקרקעין
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2020003בקשה להקצאה:  1 סעיף

16/12/2021 תאריך: 82פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
580058808יצ"ן המרכז הארצי , ע.ר 

60הגליל  כתובת:

138, 136, 135, 134  חלקות: 6434גוש:  גוש וחלקה:

קרקע תאור הבקשה:  דיור שימושים: 

מהות הבקשה 
הפרעות ,  קומות לדיור מוגן לבוגרי העיר בעלי ליקויי למידה2בקשת העמותה להקצאת קרקע להקמת מבה קבע בן 

.כיום משוכים בוגרים אלה בדירות ברחבי העיר כולל במוסד אוים. קשב וקשיי הסתגלות
 המליצה לאשר עקרוית את הקצאת הקרקע ובתאי שיאושר מקום מתאים 5/11/20ועדת הקצאות בישיבתה מיום 

.י אגף התכון"שיאותר ע
וטציאליים להקמת הפרויקט ולבסוף בחודשים האחרוים בחו ציגי העמותה מול אדריכלית העיר מספר מגרשים פ

הידועה כחלק ) במקום מיצג של קטר רכבת(י אגף התכון להקצות קרקע בשטח של כדום ברחוב הגליל "הומלץ ע
.6434 בגוש 138- ו134-136מחלקות 

לקיים דיון וסף , לאחר ששמעה את ציג העמותה בשיחת ועידה,  המליצה11/10/21ועדת הקצאות בישיבתה מיום 
 המבוקשת והן בסוגיית המקום המתאים אליו יוזמו ציגי העמותה על מת לדון הן בעצם החיויות בהקצאה למטרה

.לביצוע הפרויקט

מהלך דיון 
ק"אגף שח. מרביתם משים את הכתובת לכפר סבא. ותת שירותים גם לתושבי חוץ" יצן"אגודת : רוזי וימן

.מספק להם שירותים תומכים
יור מוגןס גידול בבקשות של עמותות המטפלות באוכלוסיות מיוחדות להקצאת קרקע לד"בשים האחרוות חל בכ

.יש להוג בשיוויויות בעת הקצאות קרקע לגופים העוסקים באוכלוסיות אלה. או הוסטל
הקמת מועדון, ש"העתקת מע: כגון, ק יש צרכים חיויים להקצאת קרקע לאוכלוסיות מיוחדות"גם לאגף שח

.גימלאים ועוד

,מרכזי הורים(פעילויות ופרויקטים שביצעה , חולקה חוברת והוצגה מצגת על החזון של האגודה: ר מלי דיו"ד
,)מערכי תעסוקה ודיור ועוד, אוים" יצן"מכון 

פירוט התקציב המוצע, הצגת פרויקט דומה בתל אביב, תיאור המתודולוגיה של מערך דיור למזדקים ושיקומם
.ב"לפרויקט ומקורות המימון שלו וכיוצ

חדר אוכל, פיות חברה(וכן מרחבים משותפים ייעודיים , 50בוגרים מעל גיל - דיירים20- קומות  מיועד ל2הביין בן 
).רחב ועוד

.העיר בתהליך צמיחה ובעלת צרכים רבים והיא סובלת ממצוקת שטחי ציבור: עליזה זיידלר גרות

?פרויקטמה עם עירוב שימושים וייעול הקרקע ושילוב של צרכים עירויים במסגרת ה: יובל בודיצקי

לושא של, )ח" מלש3-כ(המשתתף במימון הפרויקט , לא יודעת מה עמדת המוסד לביטוח לאומי: ר מלי דיו"ד
.א וברר מה עמדתו בעיין"או פה לבטל. עירוב שימושים

הון /תרומות/קרות, ח" מלש3 -א "בטל(ומקורות מימוו ) ח" מלש10-כ(מפרט את התקציב המוצע לפרויקט : גיל היילפרן
).ח" מלש7 -עצמי 

.צבועה למימון הקמת ביין זה" קרן דיור"יש לאגודה 

יש לא מעט חסרוות למיקום.  בוגרים היא בזבזית20-הקצאת חטיבת קרקע של דום ל: עליזה זיידלר גרות
.המוצע לביצוע הפרויקט
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2020003המשך בקשה להקצאה: 

 לביין31ס ממבה העירייה ברחוב המייסדים "כ" יצן"או מבקשים שתעתיקו את פעילות סיף : יובל בודיצקי
.הדיור המוגן שיוקם על הקרקע המבוקשת על ידכם

החלטות 
לאחר קבלת עמדת המוסד לביטוח לאומי לעיין עירוב שימושים " יצן"לקיים דיון וסף וכולל בבקשת ההקצאה של אגודת 

.ושילוב צרכים עירויים במסגרת הפרויקט
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2012036בקשה להקצאה:  2 סעיף

16/12/2021 תאריך: 82פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
580099182יצ"ן , ע.ר 

31רחוב המיסדים  כתובת:

123  חלקה: 6438גוש:  גוש וחלקה:

מבה תאור הבקשה:  משרד שימושים: 

מהות הבקשה 
בשטח ' משרדים וכיתה גדולה בקומה א, 6438 בגוש 123 הידוע כחלקה 31המייסדים ' לעמותה הוקצו בביין תהילה ברח

קיבלה העמותה הודעה על ביטול ההקצאה , מאחר והעירייה זקקה למשרדים לצורך יחידותיה. ר" מ142-כולל של כ
.25/1/21ופיוי הכס כולו עד ליום 

דרון המשיכה העמותה בפעילותה במתחם המערבי של הביין ופיתה את משרדיה במס, בהחיית ראש העיר, לבסוף
.בצד המזרחי, הקומה ואת הכיתה

.ר" מ40 -מערבי בשטח של כהעמותה הגישה בקשה להמשך הקצאת חלק ממבה בביין תהילה המצוי בצידו ה

מהלך דיון 
.יעיק שירותים ללא תשלום לתושבי העיר" יצן"אי מבקש שהסיף המקומי של אגודת : יובל בודיצקי

.או ערוך אבחוים ללא תשלום לתושבי כפר סבא. בכל רשות מקומית" ועדת מלגות"יש : ר מלי דיו"ד

. לכל הארץ ₪ 250,000ההיקף הכספי של המלגות עומד על סך של . אין לאגף ביהולי תקציב לביצוע אבחוים: רוזי וימן
. אבחוים לפחות בשה עבור זקקים תושבי העיר10אי מבקשת לקבל מכסה של 

ק לפות "מזמיה את מהלת אגף שח.  אבחוים ללא תשלום10-בוסף ל, או ותים הדרכה של אשי מקצוע: ר מלי דיו"ד
.או פועלים גם בתוך מוסדות החיוך בעיר. אליו בעיין

החלטות 
על מת לאפשר , פ והל הקצאות של משרד הפים" יום ע60חברי הוועדה ממליצים לצאת לפרסום ראשון לתקופה של 

להמשך קבלת זכות שימוש בחלק של ביין , לגופים ציבוריים להגיש בקשות להקצאה לאותו שימוש או למטרות אחרות
לאגודת , 6438 בגוש 123 הידוע כחלק מחלקה 31המייסדים ' ר בצידו המערבי של מבה תהילה ברח" מ40-בשטח של כ

.ס"סיף כ-"יצן"
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2017008בקשה להקצאה:  3 סעיף

16/12/2021 תאריך: 82פרוטוקול לישיבת ועדת הקצאות מספר 

בעלי עיין 

מבקש
 ,-580455731מאיר ישא ברכה ,  

כפר סבא כתובת:

339  חלקה: 7618גוש:  גוש וחלקה:

קרקע תאור הבקשה:  בית כסת שימושים: 

מהות הבקשה 
.בקשת העמותה להקצאת קרקע לצורך הקמת בית כסת

 המליצה לאשר עקרוית את בקשת העמותה לטובת בית כסת שכותי שישרת 1/12/2019ועדת הקצאות בישיבתה מיום 
ו כולל מקווה או הובהר בהחלטת הוועדה כי המלצת הוועדה היה אך ורק למטרת בית כסת שאי. את תושבי הסביבה

).וזאת לאור יסיון העבר עם עמותה זו(כולל או ישיבה 
 המליצה לעמותה לפות לאדריכלית העיר על מת לאתר שטח מתאים בגודל 31/5/2021ועדת הקצאות בישיבתה מיום 

.של כחצי דום להקצאה
,בהשתתפות מהדסת ואדריכלית העיר, בישיבה שהתקיימה אצל ראש העיר, לבסוף

.7618 בגוש 339 הידועה כחלק מחלקה 26-28הומלץ להקצות קרקע בדרך קדומים 
. י אגף התכון"מיקום מדויק ייקבע ע

.אם תאושר הקצאה זו יועתקו העצים הטועים במגרש למקום אחר

החלטות 
על מת , פ והל הקצאות של משרד הפים" יום ע60חברי הוועדה ממליצים לצאת לפרסום ראשון לתקופה של 

להקצאת קרקע בשטח של , ותלאפשר לגופים ציבוריים להגיש בקשות להקצאה לאותו שימוש או למטרות אחר
".מאיר יישא ברכה"לעמותת , 7618 בגוש 339 הידועה כחלק מחלקה 26-28כחצי דום בדרך קדומים 
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   __________________         ____________________
                              צח בן אדרתד יעקב אוחיון                                                     " עו

מ גזבר העירייה"                              מ  מנהל יחידת הנכסים                                               

 ________________          _________________
                       עליזה זיידלר גרנותד אלון בן זקן                                                     "    עו

                             מהנדסת הרשות   יועץ משפטי                                                     

_____________________
יובל בודניצקי

ר ועדת הקצאות"יו
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